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16η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η  2000 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Το Προεδρείο βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει στο 

Σώμα τον θάνατο του πατέρα συναδέλφου μας. Η κηδεία θα γίνει στις 15.00 μ.μ. στην 

εκκλησία του Ιωάννου Θεολόγου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζοντας τα συλλυπητήρια 

του στην οικογένεια, θα αποστείλει και το ανάλογο στεφάνι και καλούνται οι συνάδελφοι να 

αποχαιρετήσουν τον εκλιπόντα, αύριο το μεσημέρι.   

  

   

ΘΕΜΑ  1°: Δαπάνη μετακίνησης συνέδρων στην Κω. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη παρόλο που η συγκεκριμένη 

συνεδρίαση έχει ένα και μοναδικό θέμα, θα νομιμοποιήσουμε την δαπάνη μετακίνησης όσων 

συναδέλφων θα πάνε στο Συνέδριο της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε. που θα γίνει στην Κω. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2°: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας καταστήματος του κ. Παράσχου. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Ζητείται η έγκριση από το Σώμα της έκδοσης της άδειας κάποιων 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και τα διαβάζω, Σταύρος Παράσχος για άδεια 

λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3°: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας καταστήματος του κ. Καπετάκη. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Καπετάκης Αθανάσιος, για ζαχαροπλαστείο και εργαστήριο 

ζαχαροπλαστικής, στην οδό Μεραρχίας 52. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  4°: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας καταστήματος του κ. Αλιατίδη. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Αλιατίδης Θεόδωρος, για πρατήριο γαλακτοκομικών προϊόντων. 
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- Εγκρίνεται. 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ   

 

 

  

κ. Πρόεδρος: Για να μπούμε στην ημερήσια διάταξη, να εκφράσω την ικανοποίησή 

μου που έστω και με απουσίες, αρκετοί συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, γιατί 

είναι μία σημαντική συνεδρίαση, έστω κι αν δεν φαίνεται για κάποιους. Πολλά χρόνια είχαμε 

στον Δήμο μας να κάνουμε συνεδρίαση με τέτοιο θέμα, το Συνέδριο της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε. την 

άλλη εβδομάδα, γίνεται μία κρίσιμη χρονική στιγμή για το μέλλον της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Δεν θέλω να έχω σφιχτές διαδικασίες, υποθέτω ότι εκτός από τον κ. Δήμαρχο 

κι όποιος άλλος συνάδερφος θέλει να καταθέσει την άποψη του, να την καταθέσει ελεύθερα 

και να υπενθυμίσω ακόμα ότι το πρωί της Κυριακής στην αίθουσα της Δ. Ε. Π. Κ. Α. θα γίνει 

γενική συνέλευση της Τ.Ε.Δ.Κ.Ε., έκτακτη συνέλευση με το ίδιο θέμα, με αφορμή το 

συνέδριο. 

  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι, σε πρώτη φάση θα σας κάνω μία 

σύνοψη των θέσεων που θα συζητηθούν στο συνέδριο και επίσης για της θέσεις που 

δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών για τον εθνικό διάλογο. Η αλλαγή του αιώνα, όχι 

συμβολικά αλλά ουσιαστικά μας βρίσκει μπροστά στην ανάγκη προσδιορισμού κάποιων 

πραγμάτων κι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το συνέδριο της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε. και κυρίως όσα θα 

ακολουθήσουν στα επόμενα 2 χρόνια στο θεσμικό πλαίσιο για τον ρόλο και για τον τρόπο 

ανταπόκρισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις καινούριες ανάγκες και το νέο ρόλο, θα είναι 

από τα πιο σημαντικά. Γι' αυτό θα αναφέρω μερικά πράγματα από την θεματολογία του 

συνεδρίου, από τους προβληματισμούς που απασχολούν αυτή την στιγμή την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση σε πανελλήνιο επίπεδο, όσα προσωπικά τα αντιλαμβάνομαι και σαν μέρος και 

μέλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όσα με την ιδιότητα του θεσμικού μέλους της 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., όχι του αιρετού, γιατί με καλεί η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. στις συνεδριάσεις για τα θέματα 

ύδρευσης- αποχέτευσης με την ιδιότητα που έχω και παρακολουθώ τις περισσότερες απ' 

αυτές τις συνεδριάσεις. Προσωπικά επειδή την θεματολογία των συνεδρίων την 

ενθυμούμαι από το 1991, όταν πρώτο- ασχολήθηκα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αρκετοί από 

εσάς εδώ πέρα έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια παλαιότερα, κρίνω και εκτιμώ ότι 

αυτό το συνέδριο είναι το πιο σημαντικό για τις προοπτικές και την πορεία της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης από εδώ και πέρα. Πιστεύω ότι αν μερικά πράγματα πρώτα τα 

συμφωνήσουμε εμείς και δεύτερον είναι σωστά να τα διεκδικήσουμε και να πετύχουμε, όσοι 

από εμάς θα έχουμε την τύχη να ασχολούμαστε από εδώ και πέρα με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση θα λειτουργούν με καλύτερους και πληρέστερους όρους και θα νιώθουν ότι και 

προσφέρουν , αλλά και δεν τους τρώει αυτή η γάγγραινα της δυσλειτουργίας, ακόμα και αν ο 

καθένας από εμάς έχει και τις αγιότερες των προθέσεων. Τα θέματα που θα συζητηθούν στο 

συνέδριο θα είναι τα εξής: 

Ένα τα θεσμικά, τι προβλήματα έχουμε σχετικά με το νομικό πλαίσιο, με την συνταγματική 

αναθεώρηση κ.λ.π.. Να πω ένα παράδειγμα, για τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων 

των Δήμων, που ήταν από την Περιφερειακή Διοίκηση, τώρα έχει καταργηθεί η επιτροπή του 

άρθρου 18 και πάει κατευθείαν στον Περιφερειάρχη και δεν ξέρουμε αν αυτό είναι καλύτερο 

ή χειρότερο. 
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Τα οικονομικά, γιατί μας δίνουν πολλές φορές αρμοδιότητες, αλλά δεν μας δίνουν πόρους ή 

απ' αυτά που πρέπει να μας δώσουν, δεν μας τα δίνουν όλα. Λόγου χάρη πέρσι δόθηκαν 72 

δις. δρχ. επιπλέον πρόσθετοι πόροι και πήραμε μία ανάσα όσον αφορά τις τακτικές 

επιχορηγήσεις. 

Την αναθεώρηση του συντάγματος και τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ένας άλλος θεματικός τίτλος, που φέτος θα είναι ο κυρίαρχος για το συνέδριο, είναι η 

απασχόληση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το θέμα της ανεργίας, είναι μεγάλο και είναι 

και θεσμικό, βγαίνει μέσα από την κοινωνία, όσο και να αναπτύσσονται οι κοινωνίες υπάρχει 

ανεργία, διότι τελικά την εργασία σαν παραγωγική διαδικασία αγαθών, την κάνουν τα 

μηχανήματα. Εδώ πέρα, η αρχή ότι ο άνθρωπος μπορεί να ασχοληθεί, διότι όλοι 

εξειδικευμένοι δεν μπορεί να είναι στα μηχανήματα, ότι μπορεί να ασχοληθεί σε εργασίες 

κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου όπως με το πρόγραμμα, βοήθεια στο σπίτι, που 

ασχολούνται 6 άτομα, όπως με τις επιμορφώσεις με πολιτιστικές, κοινωνικές δραστηριότητες, 

κοινωνική μέριμνα, κ.λ.π. αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν τα μηχανήματα και τα κάνουν οι 

άνθρωποι. Όμως εδώ, καλύτερα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση που είναι δεμένη με την 

τοπική κοινωνία, δεν μπορεί να είναι κανείς. Κι επομένως, αν μία ευημερούσα κοινωνία θέλει 

να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο και να προσφέρει εργασία σε αυτούς τους τομείς ή σε 

άλλους, μέσα στις κοινωνίες σίγουρα πρέπει να το κάνει με διαδικασίες και συνεργάτες και 

όργανα υλοποίησης την τοπική κοινωνία και πιο άμεσα δεμένη με την τοπική κοινωνία, είναι 

η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κάθε μέρα και σαν Δήμαρχος και σαν Δημοτικός Σύμβουλος, ο 

καθένας από εμάς πιέζεται και νιώθει κρίμα που δεν μπορεί κάποιες φοβερά αξιόλογες 

περιπτώσεις να τις βάλει να δουλέψουν. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο ρόλος ο κοινωνικός του 

κράτους, αν θέλουμε να ζήσουμε σαν κοινωνία να μην διαλυθούμε, θα διευρυνθεί κι 

επομένως ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι πολύ μεγάλος. Αυτά θα είναι τα 

θέματα και θα γίνει ένα κείμενο θέσεων, ψήφισμα, το οποίο θα είναι ο καταστατικός χάρτης 

για συζήτηση και διεκδικήσει με την Πολιτεία και με όλους τους πολιτικούς φορείς στον 

χρόνο που ακολουθεί. Τι πρωτοβουλίες και ποια είναι τώρα η πολιτική της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στα μέχρι τώρα και στα από εδώ και πέρα. Περιληπτικά θα τα αναφέρω, ότι 

για πρώτη φορά η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. έχει αιρετό Πρόεδρο και όχι θεσμικό. Μέχρι τώρα ήταν 

θεσμικά Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ο Δήμαρχος της Αθήνας. Τώρα εκλέχθηκε και είναι ο 

Πάρης Κουκουλόπουλος, Δήμαρχος Κοζάνης. Οι Δήμαρχοι της Αθήνας είχαν ένα άλλο 

κύρος όπως ο κ. Αβραμόπουλος, Τρίτσης κ.λ.π.. Τώρα ο Δήμαρχος της Κοζάνης είναι όπως 

είμαστε κι εμείς κι έχει δώσει ένα πλεονέκτημα αμεσότητας για την λειτουργία της 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ίσως βέβαια δεν έχει πάρει ακόμα λόγω απειρίας λειτουργίας, το κύρος που είχε 

ένας Πρόεδρος, με το κύρος του Δημάρχου της Αθήνας, όμως η καλύτερη προσέγγιση στα 

προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι καλύτερη και είναι 

ουσιαστικότερη. 

Ένα θέμα, το πρώτο και κυρίαρχο, η ουσιαστική λειτουργία  του Ε.Π.Τ.Α.. Το Ε.Π.Τ.Α. ήταν 

ο μηχανισμός που στηρίξαμε όλες τις ελπίδες, διότι όλες οι χρηματοδοτήσεις 

μέσα από Υπουργεία, έπρεπε να μπαίνουν μέσα σε έναν κορβανά, αυτό είναι το Ε. Π. Τ. .Α., 

δηλαδή Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Υπουργείο Συγκοινωνιών, κ. λ. π. ότι γινόταν μέσα στο Ε.Π.Τ.Α.. Και 

με κανόνες διαχείρισης που είχε βάλει το Υπουργείο Εσωτερικών νομοθετήθηκαν και η 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., να γλιτώσουμε από την επαιτεία έξω από τα Υπουργεία. Εν μέρη κάποια 

πράγματα π.χ. μηχανήματα, οι υπάλληλοι, μηχανοργάνωση, η πρώτη δόση το 15%, αλλά το 

πράγμα κόλλησε σε δύο πράγματα.  
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Πρώτον, στο ότι αρκετά Υπουργεία θέλουν να κάνουν αυτά πολιτική με τους Δημάρχους και 

δεύτερον ήδη η ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας της χώρας, έχει αργή εκταμίευση, γι' 

αυτό δεν μας έχει έρθει ακόμα ούτε η δεύτερη δόση της Σ.Α.Τ.Α.. Ευτυχώς εμείς αργήσαμε 

λίγο την υλοποίηση της Σ.Α.Τ.Α. για λόγους οικονομικούς και διαχειριστικούς για να 

εξοφλήσουμε τα παλιά και δεν έχουμε μεγάλα ανοίγματα, αλλιώς αν όλα τα έργα της 

Σ.Α.Τ.Α. τα δημοπρατούσαμε κατά τον Μάιο, τώρα θα τρέχαμε και δεν θα είχαμε να 

πληρώσουμε τους εργολάβους. Εμείς λέμε ότι πρέπει αυτό να γίνει κανόνας, δηλαδή όλοι οι 

πόροι των Υπουργείων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να μπαίνουν στο Ε.Π.Τ.Α. Υπήρξε 

συμφωνία με την Υπουργό Εσωτερικών την κα Παπανδρέου και θα λειτουργεί από εδώ και 

τώρα μία επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και από τον 

Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., με την κατευθείαν αναφορά προς τον κ. Πρωθυπουργό. Την πρώτη 

εφαρμογή την έχει κάνει ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο οποίος αυτά τα 

240 δις. δρχ. για έργα υποδομής, με αφορμή την Ολυμπιάδα του 2004, τα περνάει μέσα από 

την διαδικασία του Ε.Π.Τ.Α. Δεν μπορούν να πούνε έτσι ότι θα γίνουν αθλητικές υποδομές 

στην Καλαμάτα και δεν θα γίνουν στις Σέρρες επειδή ο κ. Μπένος στην Καλαμάτα έχει 

πρόσβαση και οι Σέρρες δεν έχουν. 

Εγώ τι πιστεύω όμως και είναι η πρόταση μου και στο συνέδριο αυτή, όχι μόνο δική μου 

αλλά όλων και την εξέφρασα στην προσυνεδριακή διάσκεψη της θεσσαλονίκης. Το 50% του 

Ε.Π.Τ.Α. το δεύτερο, θα είναι από το 3° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κι επομένως θα  

ακολουθήσει τους νόμους του 3ου  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που τους έχει βάλει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το 50% όμως του πρώτου, που είναι από εθνικούς πόρους, από Υπουργεία κ. λ. π., πρέπει να 

απλουστευτεί, να γίνει σαν την Σ.Α.Τ.Α., να μας τα δίνουν και επειδή είναι δυνατόν να τα 

κάνουμε μπιχλιμπίδια, υπάρχει αυτή η αδυναμία και ιδίως οι μικροί Δήμοι, να μπούνε 

καθαροί όροι, καθαρές προδιαγραφές, ότι τα χρήματα της Σ.Α.Τ.Α. δεν μπορείς να τα κάνεις 

εργάκια 3 εκ. δρχ. και 5 εκ. δρχ, και μπορείς να κάνεις σε αυτούς τους τομείς έργα. 

Δεύτερον, να μπει και μία αποτελεσματική επιτροπή ελέγχου, την δέχεται η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, να ελέγχει τι κάνει ο κάθε Δήμος με τα χρήματα του Ε. Π. Τ. Α.. Αλλά να 

κάνουμε δελτία, να πάνε στην κεντρική επιτροπή του Νομού; Η Τ.Υ.Δ.Κ., η οποία είναι 

ανεπαρκέστατη αφού οι άνθρωποι ήταν λίγοι και ήταν Τεχνική Υπηρεσία μόνο των 

Κοινοτήτων. 

Κι επιπλέον η απασχόληση της ήταν με τα έργα των Κοινοτήτων, γιατί οι μεγάλοι Δήμοι, 

έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, όπως ο Δήμος μας. Ένα είναι αυτό. 

Το δεύτερο είναι η διεύρυνση της βάσης των Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι). 

Υπάρχουν έσοδα από τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τα οποία είναι πολλά και δεν 

λογαριάζονται στα δικαιώματα μας που έχουμε. Είναι  1 τρις δρχ. και αν πάρουμε τα ποσοστά 

μας αυτού του 1 τρις. δρχ. θα έχουμε πολλά. Ύστερα είναι από τις διαφημίσεις και κάποια 

άλλα. Θα τα αναφέρω συνοπτικά. 

 κα Ζαπάρα:  Να προτείνουμε και τις καταθέσεις των κατοίκων των πόλεων, να 

διεκδικήσουμε. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ποσοστά των καταθέσεων, ναι και για αυτό κάνουμε και αυτή 

την συζήτηση, για να πείτε τις προτάσεις σας. Το πρόβλημα της στελέχωσης  σε πρώτη 

προτεραιότητα. Κι εμείς χωλαίνουμε, δεν είμαστε  έτοιμοι εμείς για το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης, μόνο στην ΔΕΥΑ είμαστε, π.χ. ο κινηματογράφος "ΑΣΤΕΡΙΑ" είναι πλήρης 

έτοιμος να δημοπρατηθεί, κάποια έργα για το περιβάλλον, της κοιλάδας, κ.λ.π., υπάρχουν 

μελέτες ή είναι στο τέλος της εκπόνησης. 
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Αλλά κακά τα ψέματα, π.χ. η «Χ.Υ.Τ.Α.», τώρα βγάλαμε την προκήρυξη αυτή. Σκεφτείτε τι 

γίνεται με τους μικρούς Δήμους. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και μάλιστα υπάρχουν 

κάποιες σκέψεις να διοριστούν υπάλληλοι τεχνικών προσόντων ή στους κεντρικούς Δήμους, 

ή στις κεντρικές Δ.Ε.Υ.Α. κι αυτοί να αναλάβουν τον σχεδιασμό, την εποπτεία και την 

διαχείριση των έργων του 3ου Κ.Π.Σ. σε επίπεδο Νομού, βέβαια με ένα εμφανές πρόβλημα 

εδώ πέρα, ότι αυτοί οι υπάλληλοι θα πληρωθούν ικανοποιητικά κι ότι μπορεί να 

δημιουργηθούν υπάλληλοι δύο κατηγοριών στους Δήμους. Την λάντζα να την φάνε οι 

υπάλληλοι του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α. κι αυτοί να έρχονται και να παίρνουν 1 εκ. δρχ. τον 

μήνα, οπότε αντί να λυθεί το πρόβλημα θα περιπλακεί. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα, διότι 

σκεφτείτε να μας στείλουν εδώ 3 υπαλλήλους για την παρακολούθηση του 3ου Κ.Π.Σ., να 

τους δώσουν 800.000 δρχ. μισθό και οι δικοί μας να έχουν μισθό 350.000 δρχ.. Όχι 

αποτέλεσμα, σαμποτάζ θα υπάρχει. 

Και βέβαια, αυτά όλα έχουν σχέση με την έγκαιρη προετοιμασία της Τ.Α. για το 3° Κ.Π.Σ. 

Εδώ πέρα το 3° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα έχει 17,5 τρις δρχ. και άμα βάλουμε και τις 

γεωργικές επιδοτήσεις κ.λ.π., θα είναι πολλά τα λεφτά, όμως επειδή αλλάζει το σύστημα, δεν 

υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης, θα υπάρχει επιτροπή ελέγχου. Το έργο αν δεν το εκτελείς 

σωστά και όπως είναι οι προδιαγραφές τότε στο βγάζουν έξω και είσαι εσύ υποχρεωμένος να 

πληρώσει ότι έκανες. Δεν πάει σε κάποιο άλλο έργο αλλά αφαιρείται από τι κράτος. Υπάρχει 

νομοθετικό πλαίσιο στην Κυβέρνηση, θα το συζητήσουμε και εδώ αλλά κυρίως στην Δ. Ε. Υ. 

Α. Σ., όπου δημιουργούνται 3-4 διοικητικές αρχές. Ανεξάρτητα από την Κυβέρνηση και τους 

φορείς, εμείς είμαστε έτοιμοι; Μην βλέπετε τον βιολογικό καθαρισμό που τον ξεκινήσαμε και 

μετά αλλάξαμε μελέτες και συγκριτικούς πίνακες κ.λ.π. που κοντεύουμε από τα 4 δις. δρχ. 

φτάσαμε στα 7 δις. δρχ. .Στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ή θα 

σχεδιαστεί το έργο από την αρχή και θα το παρακολουθήσουμε σωστά ή δεν θα γίνει το έργο. 

Εγώ φοβάμαι ότι αν δεν πάει το έργο, οποιοδήποτε έργο , υπεύθυνα τότε θα είμαστε άξιοι της 

κακής μας μοίρας. Μπορεί να υλοποιήσουμε 10 τρις. δρχ. σαν χώρα όμως δεν πρέπει να 

χάσουμε τα 17,5 τρις. δρχ. θα γίνει διάλογος για τον νέο ρόλο της Αυτοδιοίκησης και όχι για 

τη δομή της. Κάποια θέματα που κυκλοφόρησε το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν αν και ο 

Δήμαρχος θα εκλέγεται άμεσα ή έμμεσα. Εμείς, η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., επέβαλε και πέτυχε τους όρους 

με βάση τους οποίους θα γίνει ο Εθνικός Διάλογος για την Αυτοδιοίκηση και όχι αν θα είναι 

ξεχωριστά οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

Κατοχύρωση του νέου ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από τη Συνταγματική 

Αναθεώρηση. Σε έξι (6) μήνες θα έχουμε και νέο Σύνταγμα. Αυτά θα πρέπει να 

κατοχυρωθούν. 

Η εικόνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πέρα 

από τα προβλήματα, τις αδυναμίες και τις αντιπαραθέσεις που έχουμε, σε τοπικό επίπεδο 

στέκεται καλύτερα και πιο κοντά στον πολίτη από κάθε αρχή. Σε Πανελλήνιο επίπεδο όμως 

έχουν αρχίσει οι βολές. Ο Συνήγορος του Πολίτη από τα 100 που παρατήρησε τα 5 

αφορούσαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτά έγιναν κυρίαρχα στον Τύπο. Περιληπτικά θα 

σας αναφέρω, ο Εθνικός Διάλογος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ποιους άξονες 

προσδιορίστηκε σε συμφωνία Κ. Ε. Δ. Κ. Ε. και Υπουργό Εσωτερικών;  

Πρώτα απ' όλα οικονομικοί πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ποιοι θα είναι τελικά αυτοί οι 

οικονομικοί πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Ξεκαθαρισμένοι. Οι πόροι θα δίνουν τη 

δυνατότητα σε όποια Δημοτικά Συμβούλια εκλεγούν να ξέρουν τι και πόσο θα κάνουν. Στην 

προηγούμενη 20 ετία τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν η Διοικητική Αυτοτέλεια της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  
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Αυτά αφορούν τη Σ.Α.Τ.Α. άρχισαν να εφαρμόζονται το 1988-89. Πιο μπροστά ήσουν στο 

έλεος των προγραμμάτων που είχε η Κεντρική Εξουσία. Αν η προηγούμενη 20ετία ήταν η 

Διοικητική Αυτοτέλεια και η οικονομική αυτάρκεια τώρα είναι Τ.Α., το Διοικητικό Σύστημα 

και η αποτελεσματικότητα. Προσφέρομαι κάτι στην κοινωνία; Ή οι Υπηρεσίες που έπρεπε να 

προσφέρονται στον πολίτη τελικά δεν προσφέρονται. 

Οι ανάγκες των Ο.Τ.Α. να είναι ανάλογες με τις αρμοδιότητες. Τι αρμοδιότητες έχουμε, ποιες 

ανάγκες έχουμε και να συνδεθούν αυτά με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. Δεν 

μπορεί να σου λέει δημιούργησε τμήμα Ειδικής Αστυνομίας και να βρεις χρήματα για να τους 

πληρώσεις. Να συνδεθούν οι κεντρικοί πόροι και οι ήδη υπάρχοντες πόροι. Όλες οι μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες έχουν τα γραφεία τους στην Αθήνα, στο Δήμο Αμαρουσίου κυρίως, 

ξέρετε ότι υπάρχει νόμος που λέει ότι το τέλος διαφήμισης αυτή η πολυεθνική εταιρεία το 

πληρώνει στην έδρα στην οποία έχει τα κεντρικά της γραφεία. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. 

και Δήμαρχος  Αμαρουσίου, ο κ. Τζανίκος Παναγιώτης, έχει έσοδα περίπου 1,5 δις. δρχ. από 

πόρους που του δίνουν οι διαφημίσεις αυτών των πολυεθνικών εταιρειών. Την ίδια επιδότηση 

από τον κρατικό προϋπολογισμό πρέπει να έχει Ρόδος με τον τουρισμό που αναπτύσσει και η 

Σέρρες; Η Σέρρες συγκεντρώνει το 50% του πληθυσμού του Νομού, έχει δραστηριότητες, 

καταστήματα οπότε παίρνει και από το 2% αν εφαρμοστεί. Ο Δήμος Κερκίνης, Ποροίων, 

Στρυμόνα τι ανταποδοτικά και αύξηση τελών να βάλουν; Οι κάτοικοι των χωριών είναι 

συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. Υπάρχει η αρχή της αλληλεγγύης και των διαδημοτικών 

συνεργασιών. Η αλληλεγγύη δεν έχει πάντα την έννοια λυπάμαι εγώ τον άλλον.  

Είχαμε συζητήσει για το θέμα: «Αθλητικές υποδομές 2004». Τυχαία βρέθηκε ένας Δήμαρχος 

γειτονικού Δήμου και μας έδωσε μια ιδέα. Την Παρασκευή 11.00 π.μ. καλούμε όλους τους 

Δημάρχους να δούμε πως μπορούμε να συνεργαστούμε με τις αθλητικές υποδομές και όχι τι 

μπορούν να δώσουν αυτοί σε εμάς και εμείς σε αυτούς.  

Είπε  ο κ.  Περδίκης ένα παράδειγμα. Ο Δήμαρχος Καπετάν Μητρούση σε απόσταση 4 χλμ. 

Από τον Οβά -Τσεσμέ κατέχει μία έκταση 100 στρ.. Εμάς έχει 2 γήπεδα η Ε.Π..Σ. στον Οβά-

Τσεσμέ. Εκεί όμως θέλουμε να κάνουμε κλειστό γυμναστήριο. Θα  ήταν καλό να κάνουμε 

μία διαδημοτική συνεργασία και στα 100 στρ. να κάνουμε 2-3 γήπεδα από κοινού. Έχει μία 

δραστηριότητα με τους αεροπτεριστές ο Δήμος Νέου Σουλίου. θα ήταν καλό να υπάρξει μία 

συνεργασία με αυτή την δραστηριότητα των συμπολιτών μας. Εμείς το κάναμε στην πράξη. 

Όπως ξέρετε ήδη εγώ έχω προτείνει μέσω της Δ. Ε. Υ. Α. να χρηματοδοτηθεί η Δ. Ε. Υ. Α. 

Σερρών να κάνει μία μελέτη για Δ. Ε. Υ. Α. Νομαρχιακού επιπέδου.   

Προχθές μου τηλεφώνησαν από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από το γραφείο του κ. 

Πάρτα και μου είπαν να προσδιορίσω το ύψος της μελέτης. Θα μας στείλουν τα χρήματα να 

πραγματοποιήσουμε το έργο.  

Εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είχε τη δυνατότητα, θεσμική και οικονομική και το χρόνο να σχεδιάσει τα 

έργα υποδομής του Ν. Σερρών στον τομέα της, ύδρευση-αποχέτευση-βιολογικός καθαρισμός, 

θα είχαμε κάνει πρόταση για το Γ΄ Κ.Π.Σ. περίπου 60-70 εκ. δρχ.. Μπορεί να μην τα 

παίρναμε όλα αλλά θα είχαμε πάρει τα 30-40εκ. δρχ. Αυτή τη στιγμή μπορέσαμε και κάνουμε 

πρόταση για 16 δις. δρχ. από την προεργασία που έχει η Δ.Ε.Υ.Α..Σ εδώ και τόσα χρόνια 

μόνο για το Δήμο Σερρών. Έχει μεγάλη σημασία η αλληλεγγύη και η διαδημοτικές 

συνεργασίες. 

Με τις Τεχνικές Υπηρεσίες συμβαίνει το εξής: είναι δυνατόν ο κάθε μικρός Καποδιστριακός 

Δήμος να έχει Τεχνικές Υπηρεσίες; Είναι δυνατόν όμως ο Δήμος Σιδηροκάστρου, Ηράκλειας, 

Κερκίνης που είναι μία μεγάλη γεωγραφική ενότητα να κάνουν μία Τεχνική Υπηρεσία, 

διαδημοτική.  
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Το πρόβλημα για την Κυβέρνηση και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το εξής: θα είναι 

προαιρετικές οι διαδημοτικές συνεργασίες ή υποχρεωτικές; Όπως με την συνένωση των 

Δήμων αν θα ήταν εθελοντικές και δεν προχωρούσαν ή όπως έγιναν με τον Καποδίστρια. 

Άλλο ένα σπουδαίο θέμα που έχει σχέση με την προστασία και ορθολογική εκμετάλλευση 

των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής. Είναι δυνατόν να καταστρέψει τον υδροφόρο 

ορίζοντα ο κάθε αγρότης και η κάθε γεώτρηση; Αν είχαμε όμως έναν καλό σχεδιασμό και 

μπορούσαμε να κάνουμε 4-5 μεγάλες υδατοδεξαμενές. Είχαμε πει να κάνει στον Άγιο Ιωάννη 

μία μεγάλη υδατοδεξαμενή Δ. Ε. Υ. Α. Σ., δεν μας άφησαν. Νόμιζαν ότι θα τους παίρναμε το 

νερό. Το κάθε χωράφι τώρα έχει την δική του γεώτρηση. Πλην του κόστους γίνεται και 

σπατάλη των υδροφόρων πόρων με όλα τα συνακόλουθα. 

Ανταποδοτικές υπηρεσίες. Σύνδεση της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών με το κόστος. 

Παίρνουμε από τους πολίτες, προσφέρουμε όμως τα ανάλογα; Τι κόστος πρέπει να έχουν; 

Χρηματοπιστωτικό σύστημα και αξιοποίηση. Αν δεν γίνει μία οικονομική καταστροφή και 

ένα σοβαρό πισωγύρισμα στην ευρωπαϊκή ένωση στην οποία είμαστε, θα έχουμε επιτόκια 

γύρω στο 5%. Θα μας κοστίζουν 5-6%. Αν οι πόροι και τα οικονομικά των Δήμων είναι 

κάπως, είτε από την Κεντρική εξουσία είτε από το φορολογικό σύστημα δεν αξίζει αυτό το 

πράγμα να το εκμεταλλευτούμε για να κάνουμε κάποια έργα ή να κάνουμε υπόγειο πάρκινγκ 

με μεικτή συνεργασία. Ένα θέμα δεν είναι πως θα γίνει αυτό; 

Έπειτα είναι το στελεχιακό δυναμικό, απόδοση και παραγωγικότητα. Ο κάθε υπάλληλος είτε 

κοιμάται είτε είναι παραγωγικός στην εργασία πρέπει να αμείβεται το ίδιο; Δεν λέμε να τους 

κάνουμε να πεινάσουν. Ένα βασικό όριο αμοιβών πρέπει να υπάρχει. Από εκεί και πέρα ένας 

υπάλληλος που σου παραδίδει τρεις μελέτες τις οποίες αν τις αναθέταμε εξωτερικά θα τις 

χρυσοπληρώναμε, είναι πρέπον αυτός ο υπάλληλος να αμείβεται με το ισοπεδωτικό 

μισθολόγιο που υπάρχει τώρα; 

Διαφάνεια στη διαχείριση και αξιοπιστία. Πρέπει να καθοριστούν τέτοιοι όροι ώστε ακόμα 

είτε από βιασύνη είτε από άγνοια, να ξέρουμε ότι θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλα τα 

θέματα που αφορούν το Δήμο. Θα πρέπει να προσέξουμε το κύρος της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς τα έξω. Θέλουμε μηχανισμούς ελέγχου ή όχι; Δεν μπορεί να έχουν όλα 

τις αγιότερες των προθέσεων, ούτε οι αιρετοί άρχοντες ούτε και οι υπάλληλοι. Υπήρχε ένα 

κείμενο του Υπουργείου Εσωτερικών, αποσύρθηκε τώρα, που έλεγε ότι αποσυνδέονται 

οι διοικητικές λειτουργίες με την πολιτική εξουσία. Δεν έχει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας 

αλλά ο Προϊστάμενος Καθαριότητας έχει την ευθύνη. Την δική μου πολιτική όμως 

ποιος θα την εφαρμόσει; Θα έχουμε μηχανισμό που θα ελέγξει τον προϊστάμενο του 

τμήματος καθαριότητας, ενώ την πολιτική της πολιτικής εξουσίας που όρισε ο Σερραίος λαός 

την εφαρμόζει; Είναι απαραίτητος ο μηχανισμός ελέγχου που θα ευνοήσει τον υμέτερον και 

θα καταστρέψει τον αντίπαλο ή το αντίθετο. Μηχανισμός ελέγχου και αρχή που θα έχει κύρος 

και θα ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου θα είναι έλεγχος, δεν θα είναι ούτε πολιτικός 

ούτε διοικητικός διωγμός. Θα ήθελα να σας πω μία εντελώς προσωπική θέση την οποία 

ανέπτυξα σε προσυνεδριακή διαδικασία της θεσσαλονίκης και πέρυσι κάπως στο συνέδριο 

που έγινε στη Ρόδο, αλλά έχει γίνει πίστη μου σήμερα. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει 

βιώσιμους Δήμους με τον Καποδίστρια κυρίως όσον αφορά την λειτουργία τους και βιώσιμες 

Δημοτικές Αρχές μέσα από συνεργασίες κ.λ.π., πιστεύω ότι θα μπορούν οι άνθρωποι κάτι 

να κάνουν. Δεν πιστεύω όμως ότι θα κάνουμε βιώσιμες τοπικές, δηλαδή πιστεύω ότι θα 

ξαναγυρίσει ο κόσμος στα χωριά και στην Περιφέρεια, γιατί και από την πολιτική ιστορία 

που ξέρουμε αλλά και από τα προσωπικά που ζούμε ο καθένας μέσα στην κοινωνία μας, ένας 

άνθρωπος κάθεται σε μία κοινωνία, μένει σε μία πόλη όταν εξασφαλίσει κάποια 
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πράγματα κι ένα βασικό από αυτά είναι η αυτάρκεια. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι μία πόλη για 

να είναι ολοκληρωμένη πρέπει να έχει τρία πράγματα, ελευθερία, τότε ήταν πόλη - 

κράτος να μην έχει δηλαδή εξωτερικό δυνάστη, αυτονομία για να διευθύνει η ίδια τον εαυτό 

της και αυτάρκεια, ένας άνθρωπος να μπορεί αν ζήσει στην πόλη εκείνη, αλλιώς δεν 

κάθεται. Αν τώρα η αυτάρκεια στα χρόνια που έγραψε ο Αριστοτέλης αυτά τα σοφά λόγια 

ήταν κύρια η εξασφάλιση  των βιοποριστικών μέσων, σήμερα η αυτάρκεια δεν είναι μόνο 

αυτό. Είναι τα πολιτιστικά αγαθά, τα αγαθά της υγείας, η άθληση, η ψυχαγωγία, η μόρφωση 

των παιδιών. Είναι δυνατόν αυτά στους μικρούς οικισμούς της επαρχίας να υπάρξουν όλα 

για όλους; Δεν είναι δυνατόν. Αυτά μπορούν να υπάρξουν  μόνο σε μεγάλες κοινωνίες. Εγώ 

προσωπικά πιστεύω ότι αν σε κάθε νομό δεν γίνουν βιώσιμες τοπικές κοινωνίες που θα 

μπορούν να εξασφαλίζουν αυτά, ο κόσμος στα χωριά θα φεύγει και θα μένει μόνο η τρίτη 

ηλικία. Τα έχοντα καλές κλιματολογικές συνθήκες χωριά θα είναι παραθεριστικοί τόποι, 

λόγου χάρη το Άγιο Πνεύμα. Τα υπόλοιπα ή έσβησαν ή θα σβήσουν. Χωριά που είχαν 900 

κατοικήσιμα σπίτια, αν πάτε βράδυ θα δείτε φως στα 300 σπίτια τα άλλα 600 είναι ρημάδια. 

 κ. Γκότσης: Αυτό το συναντάς στα χωριά που βρίσκονται μακριά από την καρδιά της 

πόλης. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα χωριά δίπλα στην πόλη, απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματά της 

και γι' αυτό έχουν ζωτικότητα. Ο κάτοικος του Λευκώνα  και του Ν. Σουλίου μπορεί και τα 

κοινωνικά και τα πολιτιστικά αγαθά να απολαύσει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να 

γίνει ένας χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός γύρω από μερικά βασικά κέντρα της 

υπαίθρου, με την βοήθεια του κράτους φυσικά. Για παράδειγμα αν κληθεί ότι η Πεντάπολη 

μπορεί αν είναι ένας δορυφόρος οικισμός, να βοηθηθεί από το κράτος, να αναλάβουν 

πρωτοβουλία οι Δήμοι, να γίνει μία χάραξη με προοπτική, να γίνουν υποδομές και να δοθούν 

κίνητρα ώστε οι άνθρωποι να εγκατασταθούν εκεί είτε με δάνεια είτε με δωρεάν οικόπεδα 

κ.λ.π.. Αν γίνουν κάποιοι οικισμοί των 20.000-30.000 κατοίκων, αυτοί οι οικισμοί θα 

μπορούν να κρατήσουν τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι ανάλογο με τις αγροτοπόλεις που είχε πει 

ο κ. Μαρκεζίνης το 1951. από τα πράγματα, από την ευρωπαϊκή ένωση γίνεται αυτό σήμερα. 

Αν δεν λάβουμε και τέτοια μέτρα χωροταξικής ανακατανομής του πληθυσμού της υπαίθρου 

με πολεοδομικό σχεδιασμό και με  κίνητρα ή παραθεριστικής θα μείνει η περιφέρεια ή θα 

ρημάξει εντελώς. 

Ένα άλλο βασικό θέμα είναι η συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση των κοινών. Εμείς 

λέμε συμμετοχή, αλλά μας αρέσει περισσότερο να έρχονται για να μας χειροκροτούν. 

Είμαστε σε θέση και δυνατότητα να δώσουμε στους συμπολίτες μας ένα μερίδιο αυτής της 

διαχείρισης; Χρειάζεται και θεσμική κατοχύρωση, δεν χρειάζεται μόνο η καλή διάθεση 

η δική μας. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας, το ανθρώπινο δυναμικό πως θα ενισχυθεί. Ποσοτικά και ποιοτικά 

κριτήρια κατανομής των πόρων. Το ίδιο η Ρόδος το ίδιο και το Γαιδουρονήσι; 

Γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Το θέμα των μητροπολιτικών Δήμων. Μπορούμε να συζητάμε 

για μητροπολιτικό Δήμο στις Σέρρες; Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε. Μέσα από 

διαδημοτικές συνεργασίες μπορούμε να συζητάμε για μητροπολιτικές λειτουργίες 

αποκεντρωμένες. Για παράδειγμα, ο Δήμος πρέπει να έχει την μεγαλοψυχία και να βοηθήσει 

κάποιες λειτουργίες να γίνουν στους γειτονικούς Δήμους, όπως η αθλητική υποδομή. Θα 

είναι κέρδος. Οι Δήμοι, οι γειτονικοί δεν μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά. Μαζί μας όμως 

μπορούν να τα κάνουν. Η δυνατότητα δημιουργίας ενός γυμναστηρίου βαρέων αθλημάτων 

στο Σκουτάρι είναι οικονομία για μας. Θα μου πείτε, εσείς σαν Δήμαρχος δέχεστε να χάσετε 

ένα έργο;  

 

9 



 

 

Δεν χάνω το έργο, απλά το κερδίζει με την ευρεία έννοια η Σερραική κοινωνία. Σκεφτείτε ότι 

κάναμε οικονομία και σε αποθήκη γης. Δεν είναι δυνατόν να τα μαζέψουμε όλα εμείς. 

Είναι πάρα πολλά και αξιόλογα τα θέματα. Πιστεύω ότι όσοι από εμάς θα έχουν τη θέληση 

και τη δύναμη να συνεχίσουν να ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν ανατέλλει 

μόνο ημερολογιακά και θεσμικά μία καινούργια σελίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν 

θα φανεί από την μία μέρα στην άλλη, αλλά θα φανεί στην επόμενη πενταετία (5ετία). Οι 

Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια θα λειτουργούν με διαφορετικές προδιαγραφές, 

δυνατότητες και προοπτικές από ότι σήμερα. Ευχαριστώ. 

κ. Βλάχος Ι.:  Πράγματι, ακούγοντας τον κ. Δήμαρχο και διαβάζοντας την εισήγηση 

του Προέδρου του κ. Κουκουλόπουλο αλλά και τις θέσεις μέσα από τον Εθνικό Διάλογο του 

Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορώ ευθύς εξαρχής να 

δηλώσω ότι μας βρίσκεται σύμφωνους. Είναι μία εποχή κατά την οποία οι Δήμοι και οι 

μηχανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βγαίνουν από το ψυγείο όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει και ο Πρόεδρος μας αναφέρει στην εισήγησή του. 

Θα αρχίσω μα την τελευταία σκέψη του κ. Δημάρχου για τις διαδημοτικές συνεργασίες. Να 

ρωτήσω, η ανάγκη των Καποδιστριακών Δήμων για συνεργασία μήπως αποδεικνύει 

ότι ο συνδυασμός του σχεδίου «Ι. Καποδίστριας» δεν ήταν σωστός; Γιατί εγώ προσωπικά 

τότε σαν Πρόεδρος της Τ. Ε. Δ. Κ. Ε. είχα στην αρμοδιότητα μου μία επιτροπή που έπρεπε να 

κάνει κάποιες προτάσεις και σύμφωνα με το προσχέδιο του Νόμου του «Ι. Καποδίστρια» που 

είχαμε στα χέρια μας και το ερευνήσει, το προσχέδιο έλεγε ότι οι όμορες κοινότητες 

προσαρτώνται στην πρωτεύουσα και έθετε κάποια κριτήρια για τις αστικές συγκοινωνίες. 

Εγώ χαρακτηριστικά τους είχα πει ότι εγώ είμαι γεννημένος εδώ όπου συνεχίζουν να 

βρίσκονται τα αστικά στο κέντρο της πόλης. Έβλεπα από μικρό παιδί αστική συγκοινωνία για 

το Ν. Σούλι, τη Μονόβρυση, το Νεοχώρι, το Σκουτάρι, το Λευκώνα. Εκτός αυτού εμείς 

συνορεύουμε και με το Σκουτάρι και με το Μητρούσι άρα όλες αυτές οι Κοινότητες πρέπει 

να αποτελέσουν Διαδημοτικά Διαμερίσματα του «Καποδιστριακού» Δήμου του Δήμου 

Σερρών. Φυσικά τα αποτελέσματα τα ξέρετε. Ο Λευκώνας είναι ξεχωριστός Δήμος, το Ν. 

Σούλι αποτελεί ένα άλλο Δήμο, το Σκουτάρι έναν ξεχωριστό Δήμο. Τώρα βλέπω ότι 

παρουσιάζεται η ανάγκη των Διαδημοτικών Επιχειρήσεων στα πλαίσια της αλληλεγγύης. Ο 

ένας αισθάνεται αδύναμος από μόνος του και νιώθει την ανάγκη να ενωθεί με κάποιον άλλον 

για να γίνει βιώσιμος και να μπορέσει να αντιμετωπίσει βασικές λειτουργίες παροχής 

υπηρεσιών. 

Όπως ξέρετε είμαι στην οικονομική επιτροπή της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε. και θα μου επιτρέψετε 

κάποια πράγματα που συζητήσαμε εκεί συλλογικά να σας τα μεταφέρω σχετικά με 

την διαχείριση των Οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κυρίαρχος και πρωταρχικός 

στόχος για το Υπουργείο Εσωτερικών τα οικονομικά των Ο. Τ. Α.. Και για εμάς όπως 

καταλαβαίνετε ότι οι οικονομικοί πόροι και η διαχείριση των οικονομικών μας είναι το Α και 

το Ω στην επιτυχία της λειτουργίας μας και την παροχή των υπηρεσιών μας. Είναι κοινή 

διαπίστωση όσων φυσικά συμμετέχουν και οι αιρετοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι 

υπάλληλοι των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και οι πολίτες, ότι το σημερινό 

οικονομικό διαχειριστικό σύστημα όχι μόνο δεν είναι το σημερινό αλλά δεν είναι και το 

καλύτερο αλλά θα έλεγα ότι είναι σε λάθος δρόμο σε σχέση πάντοτε με την 

λειτουργία των κανονισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι η παραγωγή και η 

προσφορά υπηρεσιών στη μέγιστη δυνατή ποιότητα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Αναφέρθηκε και ο κ. Δήμαρχος. Ευτυχώς που τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα και οι 

προσπάθειες του οργανισμού της Τ.Α. να ανταποκριθεί στις όλο αυξανόμενες απαιτήσεις των  
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πολιτών μας, μας οδηγούν σε δράση που βελτιώνουν το οικονομικό διαχειριστικό σύστημα. 

Οι αρχές που πρέπει να διέπουν αυτές τις βάσεις και σε περίληψη θα σας τις πω είναι: η 

αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η οικονομική και κοινωνική δίκαιο-κατανομή και η 

επάρκεια και η ορθολογική διαχείριση των πόρων. 

Το τελευταίο θεματικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. που έγινε τον Μάιο του 2000, ανέδειξε την 

αναγκαιότητα, φυσικά πέρα από το ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα μας για την διεύρυνση των 

κεντρικών αυτοτελών πόρων. Πετύχαμε τα 74 δις. δρχ. που μοιράστηκαν το 2000 κυρίως σε 

μικρούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια της αλληλεγγύης. Ανέδειξε, κατά 

την άποψη μας, την αναγκαιότητα μιας διαφορετικής συμμετοχής της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Ανέδειξε όμως και τις αδυναμίες 

μας που οφείλονται κυρίως σε δικές μας καθυστερήσεις. Κάποιες προτάσεις όπως αυτές, 

βγήκαν από την επιτροπή που προανέφερα. Προτείναμε να ανατεθεί στο Υπουργείο  

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε ομάδα εργασίας, η σύνταξη ενιαίου κανονισμού 

λειτουργίας των ταμιακών και οικονομικών υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Είναι αδιανόητο θα λέγαμε σήμερα, οι οικονομικές υπηρεσίες των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μην λειτουργούν σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο και 

σύγχρονο οργανισμό λειτουργίας ώστε να  επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα και κυρίως ο 

εσωτερικός έλεγχος τόσο των υπαλλήλων όσο και των αιρετών οργάνων. Μία άλλη πρόταση 

είναι η εφαρμογή ενιαίου σύγχρονου λογιστικού συστήματος, δημόσιου και διπλογραφικού 

για να αποτελεί ουσιαστικά εργαλείο οικονομικής διοίκησης και προγραμματισμού. Η 

πρόσφατη εξέλιξη της ανάθεσης της Ε. Δ. Ε. Χ. Υ. στην Ανώνυμη Εταιρεία, με το Δήμο 

Αμαρουσίου και τη Κ. Ε. Δ. Κ. Ε., η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η στήριξη του διπλογραφικού συστήματος 

και όχι μόνο αποτελεί θετική εξέλιξη. Πρόσφατη είναι η συμμετοχή του Δήμου μας στην εν 

λόγω εταιρεία. Άλλη πρόταση είναι η πολιτική προσλήψεων και στελέχωση 

των Δήμων μέσα από το υφιστάμενο καθεστώς του Α. Σ. Ε. Π., όχι μόνο δεν κινείται θετικά, 

αλλά δημιουργεί και σοβαρές δυσλειτουργίες. Χωρίς να παραβλέπουμε την διαφάνεια των 

διαδικασιών που πρέπει να εξασφαλίζει το νέο σύστημα πρέπει να απαντά και στην επίτευξη 

του στόχου της σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης. 

Πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα οι Ο. Τ. Α. είναι αυτό της κάλυψης των θέσεων 

ευθύνης και εννοούμε τους προϊστάμενους και τους διευθυντές όπου μοναδικό κριτήριο 

αποτελεί η αρχαιότητα του υπαλλήλου και η εισήγηση από πλευράς υπηρεσιακού 

συμβουλίου. Η δυνατότητα επομένως κάλυψης θέσεων ευθύνης, διευθυντών, προϊσταμένων 

πρέπει να γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα. Φυσικά με διαδικασίες δημοκρατικές. Πιστεύω ότι 

θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια στην εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Είναι γνωστό σε 

όλους μας ότι αρκετοί οργανισμοί και επιχειρήσεις αναθέτουν τη στελέχωση και αξιολόγηση 

του προσωπικού τους σε εξειδικευμένες εταιρείες. Προσλαμβάνουν από τον ιδιωτικό 

τομέα ειδικούς συνεργάτες ή ειδικούς επιστήμονες. Ακόμη απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας αποτελεί η συνεχής και αξιόπιστη κατάρτιση του 

προσωπικού των Ο. Τ. Α. . Δεν είναι δύσκολο όμως αυτό τον ρόλο να τον παίξει ένα 

σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρόμοια υπάρχουν και σε 

άλλους οργανισμούς όπως στις τράπεζες. Εμείς όμως πρόσφατα με μία 

απόφαση μας που αφορά το ISO 9002, βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο. 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις των Ο. Τ. Α. που ξέρετε ότι είναι εδώ στο Δήμο μας και 

Δημοτικές Επιχειρήσεις έχουμε και πολλά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Είναι 

γνωστό ότι οι Δημοτικές  Επιχειρήσεις  των  Οργανισμών  Τ. Α.  οποιασδήποτε  μορφής,  είτε  
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αμιγής είναι, είτε ανώνυμες εταιρείες, είτε επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

δημιουργήθηκαν από την ανάγκη του Δήμου να λύσουν πολλά και ποικίλα προβλήματα των 

πολιτών, χρησιμοποιώντας βέβαια την ευελιξία τόσο των προσλήψεων όσο και των 

διαδικασιών μερικής διαχείρισης. Οι επιχειρήσεις από τους Οργανισμούς Τ.Α., επομένως 

μπορούν να γίνουν σπουδαία εργαλεία για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, ώστε να 

εξασφαλίζεται και να αξιολογείται η θετική συνεισφορά τους και επιπλέον η διαπαγής 

διαχείρισή τους, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας μα χαμηλό κόστος και το κέρδος 

τους να επενδύεται σε εξοπλισμό κοινωνικό δηλαδή πλατείες, παιδικές χαρές, χώρους 

δημιουργίας κ. λ. π. 

Τις Δημοτικές Επιχειρήσεις μπορούμε να τις κατατάξουμε σε δύο (2) κατηγορίες. Σε αυτές 

που σκοπό έχουν να παρέχουν δημόσια αγαθά και υπηρεσίες όπως η ύδρευση- αποχέτευση, η 

καθαριότητα, η πρόνοια, ο πολιτισμός κ.λ.π. και οι οποίες δεν είναι σωστό να 

αντιμετωπίζονται φορολογικά όπως οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Κύριοι συνάδελφοι 

στη Δ.Ε.Υ.Α. το Φ.Π.Α. το πληρώνουμε και τον αποδίδουμε στην Δ.Ο.Υ. Είναι ένα θέμα που 

μας απασχολεί και πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή. Το μόνο που επιτυγχάνετε με τη 

φορολόγηση αυτών των δημόσιων αγαθών είναι η αύξηση του κόστους παροχής. Η άποψη 

που επικράτησε στην επιτροπή είναι ότι πρέπει να επιδοτούνται και όχι να φορολογούνται, 

όπως επιδοτούνται οι συγκοινωνίες των Αθηνών και της Θεσ/κης. Γιατί αυτοί να τυγχάνουν 

κάποιας επιδότησης και αυτές όχι; Και είναι οι επιχειρήσεις που σκοπεύουν την 

αμειβόμενη επιχειρηματική δράση οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν στο ίδιο καθεστώς με 

τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς το λόγο τους στην Τοπική 

Ανάπτυξη και να διευρύνονται οι αιτίες που τις δημιουργούν. Για παράδειγμα ένα 

αναψυκτήριο σε ένα απομακρυσμένο και ορεινό χωριό πρέπει να φορολογείται; Πρέπει να 

υπάρξουν ειδικές πολιτικές κινήτρων που να εξειδικεύονται στους αναπτυξιακούς νόμους που 

ισχύουν. Φυσικά χρειάζεται και επιπλέον εξειδίκευση μέσα από μελέτες που θα προκύπτουν, 

οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις για την βελτίωση των 

υφισταμένων διαδικασιών που αφορούν την οικονομική διαχείριση των Οργανισμών Τ.Α., 

κυρίως της είσπραξης των πόρων. Ένα μεγάλο πρόβλημα που το ζούμε καθημερινά εδώ και 

χρόνια. Πραγματικά εισπράττουμε όσα δικαιούμαστε να εισπράξουμε; Τα εισπράττουμε όλα; 

Έχουμε αξιόπιστο σύστημα μηχανισμού διάγνωσης φορολογητέας ύλης και ελέγχου; Νομίζω 

ότι όχι. Έχουμε υπολογίσει την απώλεια υφισταμένων πόρων και οι οποίοι πολλές φορές μας 

οδηγούν στην αύξηση τελών και φόρων ενώ θα μπορούσε να αποφευχθεί; Ένα παράδειγμα 

είναι με τα τέλη καθαριότητας. Έχουμε δύο ίδια σε εμβαδόν καταστήματα στο κέντρο της 

πόλης. Το ένα για παράγει καθημερινά μία μικρή ποσότητα σκουπιδιών, είναι η φύση του 

επαγγέλματος αυτή. Το άλλο παράγει μία πολύ μεγαλύτερη ποσότητα σκουπιδιών. Πρέπει να 

πληρώνουν το ίδιο; Είναι δίκαιο; Κάποια θέματα πρέπει να μας προβληματίσουν και να τα 

σκεφτούμε. 

Ήδη πρέπει να σας γνωστοποιήσω ότι η Κεντρική Επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε επαφή με τη 

Γενική Γραμματεία Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών εξασφάλισε 

την πλήρη στήριξη της προσπάθειας αυτής που κατά τη γνώμη μας, της επιτροπής δηλαδή 

είναι αναγκαία.  

Αποφασίστηκε να εισχωρήσει μέσω της Κ. Ε. Δ .Κ. Ε. την  Τοπική Αυτοδιοίκηση σε 

μηχανογραφική μορφή όλο το πληροφοριακό υλικό το οποίο είναι απαραίτητο για την 

αξιόπιστοι λειτουργία μας. Εναπομένει επομένως στη Κ. Ε. Δ. Κ. Ε. όχι μόνο να υιοθετήσει 

την προσφορά αλλά και να υλοποιήσει την πρότασή μας από το διαχειριστή και να τα 

εισχωρήσει σε όλους τους Δήμους σε on line σύνδεση μέσω διαδημοτικής  επιχείρησης  όπως  
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έγινε με το διπλογραφικό σύστημα μέσω της Ε. Δ. Ε. Χ. Υ. Ανώνυμης Εταιρείας (Ελληνική 

Διαδημοτική Εταιρεία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών). 

Για τα τέλη παρεπιδημούντων, ο Ν.2539 / 1997. Τα κέντρα διασκέδασης. Θα σας 

υπενθυμίσω, ότι μας ήρθε μία εγκύκλιος όπου μπορούσαν αυτοί οι οποίοι χρωστούσαν στο 

Δήμο το 2% μέχρι το 1998, να χαρίζετε. Αυτοί όμως μέχρι την ημέρα λήψης της δικής μας 

απόφασης δεν είχαν αποδώσει αυτό το φόρο στο Δημοτικό Ταμείο. Να γίνει μία ρύθμιση. 

Εμείς αποφασίσαμε να θα γίνει σε 1012 δόσεις ή 14 δόσεις. Είχαμε πάρει μία σχετική 

απόφαση. Η πρόταση που κάνουμε είναι αυτές οι διευκολύνσεις και ρυθμίσεις χρεών να 

γίνονται με νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες όμως να γίνονται σε έκτακτες ανάγκες και όχι 

όπως σήμερα όλοι αναμένουμε μία ρύθμιση για να επιβραβεύονται συνεχώς αυτοί οι οποίοι 

οικειοποιούνται. Για τους κοινόχρηστους χώρους. Αποτελούν ένα έσοδο. Η διαχείριση του 

κοινόχρηστου χώρου στους Δήμους δεν αποτελεί μόνο οικονομικό μέγεθος αλλά ουσιαστικά 

συμβάλλει στην εικόνα και λειτουργία της πόλης. Η όποια διαχείριση του πρέπει να στοχεύει 

κυρίως στο παραπάνω, δηλαδή στην αισθητική και όμορφη εικόνα της πόλης. Άρα πρέπει να 

υπάρχουν μηχανισμοί αξιόπιστοι που θα προστατεύουν από τυχόν καταχρήσεις. 

Διαπιστώνατε και εσείς όπως και όλοι μας ότι έχουμε καταχρήσεις. Τι προτείνετε λοιπόν; Η 

τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 1900 /1990 όπου αν υπάρχει αυθαίρετη χρήση του χώρου 

και εφόσον επιβληθούν πρόστιμα μέχρι και 2 φορές και συνεχίζεται η παράβαση, να μην 

επιβληθεί και για τρίτη φορά πρόστιμο αλλά να δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο με 

αποφάσεις του, να ανακαλέσει μερικώς ή ολικώς ή μόνιμα την άδεις λειτουργίας του 

καταστήματος.  

Τέλη διαφήμισης. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και ο Πρόεδρος μας στην εισήγηση του, αναφέρει 

παρελθόντα οικονομικά έτη και διαφημίσεις. Αναφέρθηκε και ο κ. Δήμαρχος επιτρέψτε μου 

να μιλήσω και εγώ για αυτό το θέμα. Γνωρίζουμε ότι η καταβολή του από τις επιχειρήσεις 

συνεπάγεται πρόσθετο φορολογικό εισόδημα και πρέπει να φορολογείται. Η δαπάνη 

διαφήμισης πρέπει να φορολογείται με μέσω ποσοστό 35% περίπου ενώ το αντίστοιχο τέλος 

είναι 2%. Αναρωτιέται κανείς γιατί δεν το καταβάλουν οι επιχειρήσεις. Απλώς είναι αδύνατο 

σήμερα οι Δήμοι να το ελέγξουν και να το επιβεβαιώσουν και επιπλέον οι Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες του Κράτους δεν ενδιαφέρονται για τα δικά μας έσοδα, για τα έσοδα 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προτείνεται, υποχρεωτικά, όλες οι επιχειρήσεις να 

αναγράφουν κάθε χρόνο στα έντυπα υποβολής δηλώσεων Ε3 και Ε4. 

κ. Τερζόπουλος: Να σας διακόψω κ. Δήμαρχε. Για να αναγνωριστεί μία τέτοια 

δαπάνη, για διαφήμιση, είναι προϋπόθεση να έχει πληρωθεί ο φόρος που του αναλογεί, το 

2%, αλλιώς δεν αναγνωρίζεται. 

κ. Βλάχος Ι.:   Πιστεύει η οικονομική επιτροπή ότι οι θεσμοθέτηση και μόνο 

αυτού που σας είπα, ότι στις δηλώσεις που κάνουν στα έντυπα Ε2 και Ε4 και το 

εκκαθαριστικό για το Φ.Π.Α., θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στην γρήγορη καταβολή του. 

Η οικονομική επιτροπή προτείνει στη διοικούσα της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., να καταργηθεί τα άρθρο 5 

του Ν. 1900/1990 και να επεκταθεί το τέλος διαφήμισης και στις εφημερίδες, περιοδικά, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση καινά αποδίδεται στις δημοσιονομικές υπηρεσίες για λογαριασμό της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Θα πρέπει τέλος κ. 

συνάδελφοι να συμπληρώσω ότι η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος πρέπει να 

επεκταθεί στο σύνολο των οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου και μάλιστα 

υποχρεωτικά να δημοσιεύονται και εγκεκριμένοι ισολογισμοί κατά το πρότυπο των 

συγγενικών ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έτσι θα έχουμε τη συνολική και πραγματική εικόνα του 

Δήμου και όχι αποσπασματική. 
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Αυτά ήθελα να καταθέσω όσον αφορά τα οικονομικά. Πιστεύω ότι συμβάλλουν αυτέ οι 

σκέψεις στην καλή διεξαγωγή της συζήτησης και θα ήθελα να πω δύο ακόμη λόγια για τη 

θεματολογία που θα αναπτυχθεί στο σπουδαίο και σημαντικό για το μέλλον της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην Κω, το θέμα της απασχόλησης και της αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά 

κινούνται στα πλαίσια της φιλοσοφίας και του πνεύματος της Ευρωπαϊκής ένωσης για την 

οποία η απασχόληση αναγνωρίζεται ως θέμα κοινού ενδιαφέροντος και υψηλής 

προτεραιότητας από όλα τα κράτη - μέλη. Πληροφοριακά σας ενημερώνω ότι το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο ενέκρινε μία Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση με επίπεδο 

θέσεως μεγάλους άξονες. Η απασχολησημότητα, επιχειρηματικό πνεύμα, 

προσαρμοστικότητα και ίσες ευκαιρίες. Τα τελευταίο το θεωρώ ιδιαιτέρως σημαντικό. Τα 

κράτη- μέλη έχουν δεσμευτεί, αλλά συμβαίνει το εξής: για κάθε κράτος-μέλος υπάρχει ένα 

σχέδιο δράσης. Ένα σχέδιο δράσης της απασχόλησης έτσι ονομάζεται και με το οποίο το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει κάποιες οδηγίες στην Κεντρική Εξουσία, να παρέχουν 

διευκολύνσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση την  οποία ονομάζουν αυτοί Τοπικές και 

Περιφερειακές Αρχές. Μία προσπάθεια κάναμε και εμείς με τα λεγόμενα Σύμφωνα 

Απασχόλησης. Έχουμε σε πλήρη εφαρμογή την έννοια της τελικής σχέσης και στη διάσταση 

της την κάθετη με τους κοινωνικούς μας εταίρους αλλά και στην οριζόντια διάσταση. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι Δήμοι που το επιχείρησαν μαζί με αυτούς και εμείς, είχε 

σοβαρά αποτελέσματα. Γνωρίζω ότι στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση από 

τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι αρχές. Μία 

πρόταση από πλευράς μου είναι η εξής: εμείς σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς 

μπορούμε να καταγράψουμε ποιες ανάγκες στην αγορά εργασίας υπάρχουν. Μία άλλη 

πρόταση είναι, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να πραγματοποιηθεί, κάποια χρήματα από κάποια 

έργα να εκτελεστούν με αυτεπιστασία. Το θέμα σταματάει στις προσλήψεις. Υπάρχουν 

κάποιοι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας θέλουν να βγουν στη σύνταξη αλλά τους λείπουν 

κάποια ένσημα και πρέπει να κολλήσουν αυτά τα ένσημα για να συνταξιοδοτηθούν. Μόνο με 

έργα αυτεπιστασίας μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Στο 6μηνο- 8μηνο προσωπικό αυτοί μπαίνουν ποσοστιαία. Να 

μιλήσω λίγο για το Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης. Αυτό δεν εγκρίνεται αν η περιοχή δεν 

μπει στις φθίνουσες. Το κάνουμε δελεαστικό, πήρε τα λεφτά ο μελετητής αλλά το 

αποτέλεσμα μηδέν. Μας έκαναν και εμάς την πρόταση, και άμα γίνουμε φθίνουσα θα 

μπορούμε να συμμετέχουμε. Για να χαρακτηριστεί μία περιοχή φθίνουσα πρέπει να γίνει ία 

σοβαρή μελέτη που να αποδεικνύει ότι είχε τόσες θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Εγώ είπα ότι 

στη Βέροια κάθισαν οι άνθρωποι και από τον Δήμο και από την Νομαρχία έκαναν μία μελέτη 

και απέδειξαν ότι 10 χρόνια πριν και 10 χρόνια μετά υπάρχει μία τεράστια διαφορά στα 

μείον. Μείωση θέσεων εργασίας, μείωση δεικτών ευημερίας κ.λ.π.. Πήγε ο Νομάρχης με το 

επιτελείο του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και με βάση αυτή τη μελέτη μπήκε η 

Βέροια στις φθίνουσες περιοχές. Ο κ. Δήμαρχος έχει κάνει Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης 

και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Εμείς εδώ αλλά σίγουρα την ευθύνη δεν την έχει ο Δήμος, 

μπορεί σε κάποιο μικρό ποσοστό. Μην θεωρηθεί ότι κρίνω κανέναν αλλά δεν έχουμε κάνει 

καμία προσπάθεια για να το πετύχουμε. Πρακτική δουλεία ποιος κάνει. Πρέπει να γίνει 

νομοθετική ρύθμιση να μπούμε στις φθίνουσες. 

κ. ΓΚΟΤΣΗΣ: Επιγραμματικά θα μιλήσω κ. Πρόεδρε. Από την εισήγηση που 

λάβαμε, άκουσα και τους ομιλητές προσεκτικά. Ένα μέρος από αυτά που είπατε ή διαβάσαμε 

κ. Δήμαρχε να επιτευχθεί θα είναι μεγάλη επιτυχία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα είναι 

τυχεροί αυτοί που  μετέπειτα θα ασχοληθούν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
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Όλα τα θέματα επικεντρώνονται στις χρηματοδοτήσεις, στους πόρους. Από εκεί ξεκινάνε 

όλα. Θέλω να υπενθυμίσω, όταν έγινε το έκτακτο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. στο Ηράκλειο 

Κρήτης το 1997, τότε είχαν υποσχεθεί πακτωλό χρημάτων για τους Καποδιστριακούς 

Δήμους. Λέγανε συγκεκριμένα προχωρήστε και εμείς από πίσω. Μάλιστα υπήρχε μία 

χρηματοδότηση, ένα κονδύλιο πάρα πολύ μεγάλο το οποίο ποτέ δεν έφτασε σε αυτούς τους 

Δήμους. Αυτοί που ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα πάψουν ποτέ να 

αγωνίζονται για να μπορούν να διεκδικούν τα χρήματα τους ή περισσότερες 

χρηματοδοτήσεις. Θα τα σχολιάσω κ. Δήμαρχε όπως τα θέσατε εσείς πρώτος. Ξεκινήσατε με 

τα θεσμικά θέματα. Εγώ θα πω για το κλείσιμο των καταστημάτων. Είναι μία αρμοδιότητα 

δικιά μας, εμείς τα δίνουμε, αλλά άλλοι βεβαιώνουν τις παραβάσεις. Σοβαρό 

πρόβλημα. Ή θα πρέπει εξολοκλήρου να πάει στην Αστυνομία ή θα πρέπει να βρεθεί μία νέα 

φόρμουλα. Οι αρμοδιότητες δεν πρέπει να διχάζονται. 

Η ανεργία της Τ.Α. πως θα αντιμετωπιστεί. Η αντιμετώπιση γίνεται μόνο με πόρους. Να 

κάνουμε έργα και μέσα από να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Παράδειγμα να 

κατασκευάσουμε ένα εκθεσιακό κέντρο με 5.000-6.000 τ.μ., θα δημιουργηθούν και θέσεις 

εργασίας ταυτόχρονα. Για τον πολιτισμό, γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων. Θα πρέπει να βρεθεί ένα νέο μοντέλο, δεν μπορεί να τρώει τη σάρκα του 

Δήμου. Ωραίος είναι ο πολιτισμός, αλλά τα Ταμεία λένε ότι δεν αντέχουν άλλο. Αγκομαχούν. 

Αφού θέλουμε να έχουμε πολιτισμό και αφού μόνο αυτό έχουμε να προβάλλουμε έναντι των 

άλλων χωρών θα πρέπει να τον χρηματοδοτήσουν κιόλας. Η κεντρική εξουσία θέλει όλα να 

τα κάνει ο Δήμαρχος, αλλά με μειωμένες χρηματοδοτήσεις, με πενιχρά μέσα. Οι 

διαδημοτικές συνεργασίες θα πρέπει να λειτουργήσουν στις σωστές βάσεις. Θα πρέπει να 

αναπτυχθούν αυτές οι συνεργασίες αλλά προσοχή μην γίνει μονοπώλιο, μην είναι το κέντρο 

οι Σέρρες και οι δορυφόροι όλοι μαζευτούν στις Σέρρες. Να γίνει μία διεύρυνση του Δήμου. 

Νιγρίτα, Ζίχνη, Σιδηρόκαστρο κ.λ.π. για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την νεολαία. Να 

υπάρχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, για παράδειγμα, όπου θα μπορεί να πάει και να 

αθληθεί. Τα γύρω χωριά έχουν το προνόμια να έρθουν στις Σέρρες για να αθληθούν, 

απολαμβάνουν τη νυχτερινή ζωή κ.λ.π.. Αν γίνει μία άλλη Πολιτεία σε κάποιο άλλο μέρος 

τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού δεν θα διαφέρει σε τίποτα από την καρδιά του Νομού που 

είναι η Σέρρες. Να υπάρχει πριμ παραγωγικότητας. Απλά θα σας θυμίσω το επάγγελμα μας, 

νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές γυμνασίου, καθηγητές λυκείου, όλοι αμείβονται το ίδιο, 

ενιαίο σύστημα πληρωμής. Άλλοι δυσκολεύονται περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Απλά 

αρκεί αυτό που κάνει ο καθένας να το κάνει σωστά. Ο υπάλληλος που κάνει μία όχι και τόσο 

σπουδαία δουλεία ως προς το περιεχόμενο μπορεί να είναι πιο συνεπής και πιο αποδοτικός 

στην εργασία του. Πρέπει να προσέξουμε ο καθένας στο είδος του, στη δουλεία που κάνει, να 

γίνουν σεμινάρια, να τους εμφυσήσουμε το ενδιαφέρον να το κάνουν σωστά, τότε μόνο θα 

έχει επιτυχία το εργατικό δυναμικό. Δεν με βρίσκεται σύμφωνο ότι ορισμένοι θα πρέπει να 

παίρνουν περισσότερα. Εγώ το πριμ παραγωγικότητας το αντιλαμβάνομαι ως εξής : όταν 

κάποιος προσφέρει στη δουλεία του το ίδιο. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η παραγωγικότητα δεν μπορεί να έχει υποκειμενικά 

χαρακτηριστικά. Θα μπουν κάποια μετρήσιμα στοιχεία. Είναι δύσκολο και επικίνδυνο θέμα. 

 κ. Γκότσης: Εγώ πιστεύω ότι ένας εργάτης Καθαριότητας, ο οποίος κάνει σωστά  την 

δουλειά του και αποδίδει και δουλεύει συνειδητά, θεωρώ ότι το έργο που κάνει είναι το ίδιο 

με έναν επιστήμονα στο είδος του.  

Είστε πρόεδρος των ΔΕΥΑ. Ακούγεται ότι στη Κηφισιά το νερό είναι φθηνότερο, αυτό 

σημαίνει ότι από κάπου χρηματοδοτούνται. Δεν μπορεί να είναι φθηνότερο στο κόστος.  
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Πιστεύω ότι συμβάλλει το Κράτος. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας πω μόνο ότι ακούγονται και κάποια αναληθή πράγματα, 

που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Άλλο η ύδρευση, άλλο η αποχέτευση. 

 κ. Σαουλίδης: Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη δεν έχουν τη συμμετοχή που πληρώνει το 

Κράτος. Το 80%. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς πληρώνουμε το νερό πιο ακριβά από κάποιους άλλους, όπως 

τους κατοίκους της Κηφισιάς, γιατί εκείνους τους βοηθάει το Κράτος. 

 κ. Σαουλίδης: Θα ξεκινήσω από αυτά που είπε ο κ. Γκότσης. Όταν το 1980 

δημιουργήθηκαν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις δεν περιλάμβαναν την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη που είχαν κρατικές επιχειρήσεις. Αυτή την στιγμή όλη η Ελλάδα, θα πληρώνει 

τη συμμετοχή του, το 80%, αναγκαστικά για να μπορεί να πάρει χρήματα από την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Τη συμμετοχή των Αθηναίων και των Θεσσαλονικιών την πληρώνει το κράτος. 

Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος για το Φ.Π.Α. ήταν πολύ σωστό και 

μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Παραπλήσιο με αυτό το θέμα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή 

τη στιγμή για τους φωτισμούς των πόλεων, ενώ υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες για κάποιες 

άλλες λειτουργίες στις  οποίες ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο, για τις πλατείες αλλά και για την 

λειτουργία των αντλιοστασίων και του βιολογικού καθαρισμού η τιμή του ρεύματος είναι η 

ίδια με την οικιακή χρήση. 

Αυτό που πρέπει να αγνοήσουμε όμως είναι ότι με τον Καποδίστρια σίγουρα υπάρχουν μικρά 

προβλήματα τα οποία τα συναντάμε στην πορεία, αλλά υπήρξε μία επαναστατική τομή. Για 

πρώτη φορά δίνονται χρήματα όπως η Σ. Α. Τ. Α., δηλαδή δίνονται κάποια χρήματα 

συγκεκριμένα με καθορισμένα κριτήρια, δεν υπάρχουν κλειστά χαρτιά. Ο κάθε Δήμαρχος 

ξέρει πόσα θα εισπράξει. Απλά υπάρχει το θέμα της αργοπορίας των χρηματοδοτήσεων. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Τα θέματα  στο Ε.Π.Τ.Α. είναι δύο. Το ένα είναι η αργοπορία που 

δεν είναι και τόσο μεγάλη. Όλοι οι Δήμαρχοι έχουν ορίζοντα το 2002. Το άλλο είναι οι πόροι 

των Υπουργείων που πάει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να μπαίνουν στο σακί για το 

Ε.Π.Τ.Α. 

 κ. Σαουλίδης:  Ξεκινήσαμε κάποια έργα, από τη στιγμή που δεν έχεις χρήματα, 

αφήνεις τα εκτελούμενα στη μέση. Είναι επαναστατικό το γεγονός, ότι καθιερώθηκε και δεν 

είμαστε αναγκασμένοι να  είμαστε έξω από το γραφείο ενός Υπουργού και να του ζητάμε 

ψήφο για χρήματα ή όπως  παλαιότερα πήγαινε ο Δήμαρχος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και 

το παρακαλούσε να του δώσει περισσότερα χρήματα.  

Θέλω να σταθώ στις Δημοτικές Επιχειρήσεις και στην πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος στο 

Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. στη Ρόδο. Ενώ ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε, υπήρξε μία 

μικρή ανταπόκριση, στην πορεία βλέπω ότι υπάρχει μία θερμή υποστήριξη για τη δημιουργία 

των καινούργιων σχεδιασμένων χώρων για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις νέες 

ανάγκες του καινούργιου αιώνα, αλλά και των παιδιών μας. Σε όλες τις πόλεις δημιουργούν 

έναν καινούργιο ιστό και αναπτύσσουν μία καινούργια κοινωνία.  

Για το θέμα των διαδημοτικών συνεργασιών εννοείται πως είναι αναγκαίες. Μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας δίνουν. Σαν Δ. Ε. Υ. Α. μπορούμε να απασχολήσουμε 

κάποιους επιστήμονες το οποίο συνοδοιπορώντας με το δικό μας προσωπικό που είναι 

έμπειροι να κάνουν μελέτες. Παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο: έρχεται ο κάθε Δήμαρχος 

και ζητάει βοήθεια. Φέρτε όμως και τους δικό τους σας επιστήμονες όπου μαζί με τους 

δικούς μας θα κάνουν τη μελέτη. Έτσι θα μάθουν και αυτό θα είναι και το όφελος. Αν 

μείνει η τεχνογνωσία θεωρώ ότι μπορούμε από εδώ και πέρα σαν συνεργασία, σαν Νομός 

μπορεί να υπάρξει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε λιγότερο χρόνο. Ευχαριστώ. 
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 κα Ζαπάρα:  Όσον αφορά τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, όλοι γνωρίζουν ότι αποτελούν 

εργαλεία για τους Δήμους, θα πρέπει οι Δήμοι να ζητήσουν μία επιδότηση θεσμοθετημένη 

πληθυσμιακά και να καλύπτονται οι ανάγκες δράσης αυτών των επιχειρήσεων και 

μάλιστα στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας του πολιτισμού. Από τη στιγμή που η 

Κεντρική Εξουσία έχει αναθέσει και έχει μεταθέσει τη δράση αυτών των δύο κυρίαρχων 

τομείς, νομίζω ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί μόνο από τους ιδιώτες, πρέπει να μας 

δώσουν και πόρους. Κατά καιρούς έχουμε γίνει κοινωνοί κάποιων προθέσεων της Κεντρικής 

Εξουσίας, αλλά τα έσοδα που μας δίνουν είναι ελάχιστα. Αυτό κ. Δήμαρχε πρέπει να το 

απαιτήσουμε. Μπροστά μας έχουμε να απολογηθούμε για τους παιδικούς σταθμούς, να 

χρηματοδοτήσουμε όλη την κάλυψη και το οικονομικό βάρος στη δημιουργία πολιτισμού και 

αν δεν υπάρχει θεσμοθετημένη επιδότηση θα πρέπει να βρούμε εμείς έναν τρόπο να βρούμε 

τα απαιτούμενα χρήματα. Στην εισήγηση σας θα πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρετε. 

Όσον αφορά την πρόσληψη και πάλι για αυτούς τους χώρους της κοινωνικής μέριμνας και 

του πολιτισμού θα πρέπει να απαιτήσουμε αυτές οι προσλήψεις αυτών των ανθρώπων που 

θα εργάζονται σε αυτούς τους χώρους να γίνονται από τους Δήμους, να ξεπερνούν το 

πρόβλημα και το εμπόδιο του Ν. Πεπονή και ας είναι η σύμβαση 2 ετών. Ας  σταματήσουμε 

σε αυτούς τους τομείς τις συμβάσεις των 4-6 μηνών, μέχρι να εξειδικευτεί, θα πρέπει να 

απολυθεί και τη θέση του να την αναλάβει κάποιος άλλος. Να τονίσετε κ. Δήμαρχε ότι πρέπει 

να βάλουμε σαν όρο την εντοπιότητα. Είναι και αυτός ένας μηχανισμός που θα δίνει στους 

Δημάρχους και στις Δημαρχιακές Επιτροπές τη δυνατότητα να παίρνουν ανθρώπους από τις 

κοινωνίες τους, τους ανθρώπους τους. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τους χώρους, τα 

προβλήματα και πώς να τα αντιμετωπίσουν. 

Για τα έσοδα θα πρέπει να απαιτήσουμε το ποσοστό παρακράτησης των καταθέσεων των 

Σερραίων να μείνει στις Σέρρες. Μπορεί να μην το πετύχουμε τώρα αλλά με το 

πέρασμα του χρόνου είμαι σίγουρη ότι θα το πετύχουμε. Δεν δικαιούται η Κεντρική Εξουσία 

να τα παίρνει όλα αυτά όταν αυτός είναι αγώνας και κόπος των Σερραίων. Βγαίνει από τον 

ιδρώτα τους, από τη δουλειά τους. Γιατί να μην μείνει στο Δήμο αυτό το ποσό και για τους 

άλλους Δήμους φυσικά να ισχύει το ίδιο. Θα έχουμε μία αξιοποίηση των χρημάτων με 

έργα που θα τα απολαμβάνουν οι ίδιοι οι δημότες, δεν θα χάνονται αυτά τα χρήματα. 

Για το πριμ παραγωγικότητας έχω κάποια επιφύλαξη. Είναι μία δύσκολη ιστορία και γιατί 

δεν υπάρχουν σωστοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν να το εφαρμόσουν με δικαιοσύνη και 

γιατί οι σχέσεις των ανθρώπων στους χώρους εργασίας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι 

για να μην αισθανθούν αδικημένοι. Αν τελικά γίνει πιστεύω ότι θα δημιουργήσει κάποια 

σοβαρά προβλήματα. Για το θέμα των διαδημοτικών συνεργασιών, συμφωνώ απόλυτα. 

Μάλιστα θα έκανα και μία ακόμη πρόταση, στα σύνορα Σκουτάρεως, Καμήλας, Μητρουσίου, 

να γίνει ένα πολύ ωραίο βιοτεχνικό πάρκο, θα μαζευτούν οι βιοτεχνίες των Σερρών, αυτοί μεν 

θα έχουν κάποια κίνητρα και κάποιες διευκολύνσεις , ενώ ο δε Δήμος θα έχει κάποια έσοδα 

από το βιοτεχνικό πάρκο, μπορεί να γίνει και κτηνοτροφικό. Θα εξυπηρετεί σχεδόν 3 Δήμους 

και φυσικά θα έχουν έσοδα και εκείνοι. 

Κλείνοντας θα αναφερθώ σε αυτό που είπατε ότι μέσα από τον Καποδίστρια μπορούμε να 

δημιουργήσουμε βιώσιμες κοινωνίες. Πιστεύετε εσείς ότι πρέπει στο Νομό Σερρών να 

μείνουν αυτοί οι 22 Δήμοι ή πρέπει να γίνουν 12 ή 15 Δήμοι. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να γίνουν 5-7 Δήμοι.  

 κα Ζαπάρα: Επομένως κάθε φορά που θα υπάρχει μια τοποθέτησή μας πάνω σε αυτό 

το θέμα, αυτή θα πρέπει να είναι και η γραμμή του Δήμου Σερρών. Οι Δήμοι είναι πολλοί, 

έγιναν όπως έγιναν και με ότι έγιναν. Η προσπάθειά μας θα είναι να γίνουν πολύ λιγότεροι 

για να είναι και βιώσιμοι και για να μπορέσουν να πετύχουν όλα αυτά που θέλουν. 

 

17 



 

 

Αυτές είναι οι προτάσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα σας καλούσα να έρθετε την Κυριακή στην ΔΕΠΚΑ. Θα 

είναι όλοι οι Δ.Σ. εκεί πέρα, από όλους τους Δήμους. Θα έχουμε χρόνο, 4-5 ώρες. Θα είναι 

ένας πολύ καλός διάλογος. Ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα και τους συναδέλφους του 

υπόλοιπου νομού. 

Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι διαδημοτικές συνεργασίες στο Νομό Σερρών σαν διάθεση πάνε 

πολύ καλά. Όλοι οι Δήμαρχοι θέλουν να συνεργαστούν και κυρίως ο Δήμος Σερρών που έχει 

μεγαλύτερη δυνατότητα. Μόνο που υπάρχει το διαδημοτικό Ε. Π. Τ. Α. που είναι για την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και είναι 20 δις. δρχ.. Όπως είπε και ο κ. Υπουργός 

Μακεδονίας - Θράκης, ο κ. Πασχαλίδης, τελικά δεν είναι θέμα μοιράσματος των χρημάτων, 

αλλά είναι θέμα σχεδίων και μυαλού. Έχουμε την εξυπνάδα; Εγώ πιστεύω ότι 5-6 πράγματα 

μπορούμε να τα πετύχουμε. Κάναμε για παράδειγμα πρόταση και άρεσε στον Υπουργό 

Μακεδονίας - Θράκης, η οδική σύνδεση του παραμεθόριου άξονα, δηλαδή Άγγιστρο - 

Αχλαδοχώρι, Αχλαδοχώρι- Βρόντου. Εμείς κάναμε πρόταση διαδημοτικής συνεργασίας για 

μελέτη περίπου 40 εκ. δρχ. για την ένωση Χρυσοπηγή-Ξηρότοπος, Ορεινή-Βρόντου, Ορεινή- 

Ελαιώνα. Σκεφτείτε να έχουμε δρόμους άνετους για εκεί, πόσο θα βοηθηθεί η γεωργία και η 

κτηνοτροφία. Σίγουρα οι διαδημοτικές συνεργασίες δείχνουν τον πολιτικαντισμό που 

επικράτησε όταν γινόταν ο Καποδίστριας. Δεν μπορούσαν να φτάσουν και στη μεγαλοσύνη 

και να πουν όλοι θα πάμε γύρω από την Ηράκλεια, Ζίχνη, Νιγρίτα. 

Πάντως για το πακτωλό χρημάτων που ανέφερε ο κ. Γκότσης, μπορεί αν υπάρχουν αυτές οι 

δυσκολίες στη προσαρμογή. Ας πούμε ένα παράδειγμα, ο Δήμος Σερρών θα πάρει από το 

Ε.Π.Τ.Α., περίπου 3,5 δις. δρχ., έχουν ανακοινωθεί, πήραμε περίπου 310.000.000 δρχ. κα από 

το υπόλοιπο 35% θα πάρουμε άλλα 1 δις. 250 εκ. δρχ. και άλλα 500 εκ. δρχ. από το υπόλοιπο 

50%. Το Ε. Π. Τ. Α. δεν είναι μόνο για μία 4ετία. Άσχημα είναι στα 500 εκ. δρχ. κάθε χρόνο 

Σ. Α. Τ. Α., μπορεί να ανεβούν,  συν αυτά θα είναι καλύτερα. Αν επιτευχθεί η πειθαρχία που 

ζητάει η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., όλοι οι πόροι των Υπουργείων να μπαίνουν στο σακί του Ε. Π. Τ. Α. και 

να μιμηθούν όλοι τον κ. Φλωρίδη που έβαλε 240 δις. δρχ. στο Ε. Π. Τ. Α., όπως 

καταλαβαίνετε όλοι το ποσό ανεβαίνει, αυξάνεται. Εγώ πιστεύω ότι πέρα από τις πρόσκαιρες 

δυσκολίες και πέρα από τις φυσικές και εθιμικές διαφορές στην αντιμετώπιση των 

πραγμάτων. Εάν υπάρξει καμία οπισθοδρόμηση από γενικότερης πολιτικής φύσης στα 

Βαλκάνια, η σταθεροποίηση της Ευρώπης, η πετρελαϊκή κρίση, η νομισματική ισορροπία σε 

παγκόσμιο επίπεδο και η χώρα μας μέσα στην ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ενιαίο 

νόμισμα θα σταθεροποιηθεί καλύτερα την μέχρι τώρα πορεία της και θα πάει καλύτερα και 

βέβαια η Τοπική Αυτοδιοίκηση σίγουρα θα παίξει σπουδαιότερο ρόλο. Αφού θα είμαστε στο 

βηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είμαστε και στο βηματισμό της Διαχείρισης των 

Τοπικών Υποθέσεων. Η διαχείριση των Τοπικών Υποθέσεων ανήκει στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Με μια μεταρρύθμιση που θα δώσει άλλη μορφή και άλλο περιεχόμενο στην 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι τέτοια που είναι σήμερα η 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όχι όσον αφορά την ποιότητα της δράσης, αλλά όσον αφορά τη 

θεσμική της λειτουργία, πιστεύω προσωπικά, μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν αντίθετες 

απόψεις, ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια στη χώρα μας να έχουμε 3 επίπεδα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Πρέπει ή να γίνουν μεγαλύτεροι Νομοί ή οι Νομοί να γίνουν στο επίπεδο της 

Περιφέρειας και τα αιρετά Νομαρχιακά Περιφερειακά Συμβούλια να έχουν τον χαρακτήρα 

της Τοπικής Γερουσίας. Κυρίως να 'χουν την ευθύνη του σχεδιασμού. Η εκτέλεση των 

Τοπικών Υποθέσεων με διερεύνηση των Δήμων ή με διαδημοτικές συνεργασίες να είναι 

αποκλειστικότητα των Δήμων.  
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Βέβαια τα υπέρ- τοπικά  θέματα καλό είναι να έχουν τον συντονισμό μιας ευρύτερης 

εξουσίας που αυτή θα είναι η Κεντρική. Συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ. 

 

 

 

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

 

974 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ζαχαροπλαστείου του κ. 

Καπετάκη Αθανάσιου. 

 

975 / 2000 Ομοίως του καταστήματος αποθήκη γαλακτοκομικών προϊόντων χονδρικού 

εμπορίου του κ. Αλιατίδη. 

 

976 / 2000 Ομοίως μουσικών οργάνων του καφέ- μπαρ του κ. Παράσχου 

Σταύρου. 

 

977 / 2000 Συζήτηση επί των θέσεων του Δήμου μας εν όψει του τακτικού 

συνεδρίου της «Κ. Ε. Δ. Κ. Ε.». 

 

978 / 2000 Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων 

στην Κω για παρακολούθηση του ετήσιου Συνεδρίου της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε.  

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ. Σ.                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                

 

 

 

 

 

   ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ                                          ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
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Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ηλίας 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Μπόγιογλου Βάσω 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 

 


